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Naturstyrelsen 

Biodiversitet og arter 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

Rødovre, den 17. januar 2014 

 

 

 

 

 

Vedr.: Høring i forbindelse med revision af bekendtgørelsen om vildtskader, 

Deres journal nr. NST-3441-00012. 

 

Danmarks Jægerforbund har modtaget udkast til ny bekendtgørelse om vildtskader til 

høring, og vi skal i den forbindelse bemærke: 

 

Vi har noteret os, at størsteparten af de foreslåede ændringer bygger på en enig 

indstilling fra Vildtforvaltningsrådet. 

 

Det drejer sig om: 

 Regulering af ræv uden forudgående tilladelse kun i perioden 1. juni til 29. 

februar (§ 5, stk. 1 og stk. 3). 

 Regulering af ræv efter forudgående tilladelse fra 1. marts til 31. maj (§ 24, stk. 

2). 

 Regulering af ræv fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang (§5, 

stk. 3 og § 24, stk. 3). 

 Regulering af ræv med fælder på ejendomme med biotopplaner kun i perioden 

1. juni til 29. februar (§ 5, stk. 3). 

 Sort svane udgår af listen over arter, der må reguleres (§ 8, stk. 1). 

 Fredede arter af fugle, der fanges i fælde på flyvepladser skal så vidt muligt 

flyttes mindst 10 km væk og slippes fri (§11, stk. 2). 

 Formuleringerne ”marker med afgrøder” og ”marker med vinterafgrøder” 

ændres til ”dyrkede marker” i alle relevante paragraffer (§14, § 19, stk. 2 og § 

20).  

 Ændring af bestemmelserne omkring regulering af sølvmåge, så Naturstyrelsen 

kan give tilladelse til regulering med henblik på beskyttelse af anden fauna og 

for at imødegå fare for menneskers sundhed (§ 16). 

 Indførelse af bestemmelse om, at Naturstyrelsen kan give tilladelse til 

regulering af grågås, blisgås og kortnæbbet gås på dyrkede marker i perioden 

1. februar til 29. februar (§ 19, stk. 2). 

 Indførelse af bestemmelse om, at Naturstyrelsen kan give tilladelse til 

regulering af bramgås på dyrkede marker i perioden 1. januar til 29. februar  

(§ 19, stk. 3). 

 Fjernelse af muligheden for regulering af fiskehejre (den tidligere 

bekendtgørelses § 20). 
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 Tilføjelse af undslupne pelsdyr, mink, vaskebjørn, sumpbæver og bisamrotte til 

de reguleringsbestemmelser, der tidlige alene har været gældende for mårhund 

(§ 25). 

 Krav om digital ansøgning i forbindelse med regulering (§ 27, stk. 1). 

 Mulighed for, at kommuner kan ansøge på vegne af borgerne (§ 27, stk. 2). 

 

Disse ændringer kan Danmarks Jægerforbund støtte. 

 

 

Udover ovennævnte indstillede Vildtforvaltningsrådet at:  

 

 Amerikansk skarveand udgår af listen over arter, der må reguleres (§ 8, stk. 1). 

 Fælder, der anvendes til regulering af pattedyr skal overdækkes, så lokkemad 

kun kan ses gennem fældens ender. 

 

Disse forslag ses ikke implementeret i udkastet til bekendtgørelse om vildtskader.  

  

 

Hvad angår amerikansk skarveand, har Danmarks Jægerforbund forståelse for, at den 

ikke udtages af bekendtgørelsen, idet Danmark er forpligtet til at bekæmpe invasive 

arter. 

 

Hvad angår kravet om overdækning af pattedyrfælder, antager vi, at der er tale om en 

forglemmelse, og vi skal derfor anbefale, at bestemmelsen indføres i bekendtgørelsens 

§ 32, stk. 2.  

 

Herudover har vi følgende bemærkninger: 

 

Under både § 5 og § 24 er den gamle bekendtgørelses § 4, stk. 3, hvorefter ræv kan 

reguleres i og ved bebyggelse m.v. faldet ud. Bestemmelsen er imidlertid fastholdt ved 

regulering af husmår og ilder (udkastets § 4, stk. 3). 

 

Det er efter vores bedste opfattelse ikke en del af forliget i Vildtforvaltningsrådet, at 

muligheden for regulering af ræv ved bebyggelse skal falde ud, og der er muligvis blot 

tale om en forglemmelse i udkastet, men uanset hvad er det Danmarks Jægerforbund 

opfattelse, at det er vigtigt at fastholde muligheden for, at også ræv kan reguleres, 

f.eks. når den går ind i lader, ødelægger skraldespande, æder børnenes kaniner eller 

graver ind under terrasser m.v. 

 

Vi skal derfor anmode om, at der i § 5 tilføjes et stk. 3, der siger: ”I bebyggelse og i en 

afstand indtil 25 m fra bebyggelse, i indhegnede haver samt pelsdyrfarme må ræv 

reguleres i perioden 1. juni til 29. februar, herunder ved brug af fælder”. 

 

Tilsvarende skal der i § 24 tilføjes et stk. 2a, der siger: ”Naturstyrelsen kan give 

tilladelse til regulering af ræv i bebyggelse og i en afstand indtil 25 m fra bebyggelse, i 

indhegnede haver samt pelsdyrfarme i perioden 1. marts til 31. maj, herunder ved brug 

af fælder”. 
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Med disse formuleringer respekteres aftalen i Vildtforvaltningsrådet om, at regulering 

af ræve i yngletiden kun kan ske med tilladelse fra Naturstyrelsen. 

 

I udkastet § 32, stk. 1, nr. 3 henvises til stk. 23, 5. pkt. Her tale om en trykfejl, idet der 

skulle have stået stk. 2, 5. pkt. 

 

Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte forslaget. 
 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 

Formand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


